HOTARÂRE
referitor la: APROBARE TAXE

pentru anul 2004
Având în vedere:
- expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre;
- raportul comun al Departamentului Buget, Impozite - Taxe si
Directiei Generale pentru Administrarea Drumurilor si
Departamentului Urbanism nr. 2207/09-04-2003;
- avizul comisiei pentru studii economico – sociale, buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului
nr. 2295/16-04-2003;
- avizul comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati
sportive si agrement nr. 2559/22-04-2003;
- prevederile OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele
locale;
- prevederile HG nr. 1278/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea OG nr. 36/2002.
În temeiul prevederilor art. 109, alin.(1) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001

Consiliul Judetean Olt, adopta prezenta h o t a r â r e:
Art. 1. Se aproba taxele pentru anul 2004 în domeniul
urbanismului si constructiilor al caror cuantum se mentine la nivelul
taxelor stabilite pentru anul 2003, potrivit anexei nr. 1.

Art.

2. Se majoreaza cu 10% în anul 2004, taxele

aferente anului 2003, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Taxele prevazute în anexele nr. 1 si 2 se aplica
începând cu data de 01-01-2004.
Art. 4. Sumele obtinute din încasarea taxelor prevazute la
art. 1 si art. 2 constituie venituri la bugetul propriu al Consiliului
Judetean Olt.

Art. 5. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din
prezenta hotarâre.
Art. 6. Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri
îsi înceteaza aplicabilitatea orice dispozitie contrara.
Art. 7.
Prezenta hotarâre se publica în presa locala si
se comunica Directiei Generale Economice, Departamentului
Buget,
Impozite–Taxe,
Directiei
Generale
pentru
Administrarea Drumurilor, Departamentului Urbanism din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt în
vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judetului Olt.
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CONSILIUL JUDETEAN OLT

Anexa nr.1 la Hotarârea
C J Olt nr. 40/24-04-2003

TAXE în DOMENIUL URBANISMULUI, CONSTRUCTIILOR, PENTRU ANUL 2004
EXPLICATII
Denumirea taxei stabilite

Nr.
Crt.
0
1
1. Eliberarea Certificat Urbanism
Suprafata terenurilor pentru care se solicita Certificatul – mediul urban
1.a
a) pâna la 150 mp
b) pâna la 250 mp
c) pâna la 500 mp
d) pâna la 750 mp
e) pâna la 100 mp
f) peste 1000 mp

Taxa 2004
- Lei 2

35.000
47.000
60.000
72.000
85.000
85.000+ 130 lei /mp
pt. suprafete mai mari de 1000
mp

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban
1.b
2.

Autorizatia de constructie pentru lucrarile ce se autorizeaza potrivit legii

2.a Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele
de autorizare se reduc cu 50%

1% din valoarea autorizatiei
lucrarilor inclusiv a
instalatiilor
aferente acestora

2.b

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Taxele de autorizare nu se datoreaza în cazul eliberarii autorizatiei pentru lacasurile
de cult, inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora, pentru lucrarile de
dezvoltare, de
Modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin
domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local,
precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice
Autorizatia de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor
topografice, exploatarilor de cariera, balastiere, sondelor de gaze si petrol precum si
alte exploatari:
- pentru fiecare mp
Autorizatie pentru constructiile de santier necesare executiei lucrarilor de baza, daca
nu
a
au fost autorizate odata cu acestea
Autorizatii de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate
pe caile
si în spatiile publice (precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj
a
firmelor si reclamelor), taxa:
- pentru fiecare mp
Autorizatie desfiintare partiala sau totala a constructiilor si a amenajarilor:
în cazul desfiintari partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu
suprafata construita a cladirii supuse demolarii
Pentru prelungirea Certificatului de Urbanism precum si a Autorizatiei de
construire, taxa
este de:
Autorizatii pentru lucrari de racorduri si bransamente la retelele publice de apa,
canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si TV prin cablu:
- pentru fiecare instalatie
Avizul comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului de catre primari
ori de structurile de specialitate din cadrul C J Olt

48.000
3% din valoarea autorizata
constructiilor

48.000

0,1%
din valoarea impozabila
30%
din valoarea initiala

73.000
364.000

10.
11.

12.

Eliberare Certificat de nomenclatura stradala si adresa
Folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj panouri sau alte mijloace publicitare
lei/mp
sau fractiune an
Instalarea la locul exercitarii activitatii a firmelor – lei / an / mp - Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si
publicitate
au obligatia sa încheie contracte în acest sens si datoreaza bugetelor locale o
taxa de reclama si publicitate

61.000
130.000

194.000
2%
din valoarea contractului
exclusiv TVA
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CONSILIUL JUDETEAN OLT

Anexa nr.2 la Hotarârea
C J Olt nr. 40/24-04-2003
TAXE în DOMENIUL URBANISMULUI, CONSTRUCTIILOR, DRUMURILOR JUDETENE si a ALTOR
SERVICII PENTRU ANUL 2004
Nr.
Crt.
0

EXPLICATII
Denumirea taxei stabilite
1
TAXE PROPRII
1. Verificarea la fata locului a amplasamentului în vederea emiterii Certificatului de
urbanism:
- cu transport asigurat de beneficiar
- cu transport asigurat de C J Olt
2. Eliberarea de copii dupa documente din arhiva referitoare la urbanism, investitii,
transfer terenuri, exproprieri
3. Acordare de asistenta tehnica pentru licitatii, întocmire caiete sarcini, instructiuni
pentru ofertanti, participari la comisii de achizitii de bunuri si terenuri
4. Multiplicare xerox, chitante, formulare, documentatie tehnica si alte documente
5. Verificarea prealabila a dosarelor ce urmeaza a fi depuse în vederea eliberarii
Certificatelor de urbanism si a Autorizatiilor de constructie
6. Pentru activitatea de dirigentie de santier asigurata de specialistii C J Olt, la
institutiile finantate din bugetele locale, sumele aferente se stabilesc prin contracte
si se vireaza în contul de venituri al C J Olt
7. Avize în domeniul constructiilor eliberate de catre IPC Olt
a. pentru avizele neconditionate de realizarea unor masuri de protectie civila:
1.a. – constructii de locuinte
a.1. – pâna la 50 mp arie desfasurata

Taxa 2004
Lei
3

415.000
741.000
371.000
1.112.000
11.000
110.000

nu se taxeaza

0

8.

9.
10.

1
- de la 51 mp – 100 mp arie desfasurata
- de la 101 mp – 200 mp arie desfasurata
- peste 200 mp arie desfasurata
1.b. – pentru spatii comerciale sau spatii cu alta destinatie decât cea de locuinte
solicitate de persoane fizice sau juridice
- pâna la 100 mp arie desfasurata
- de la 101 mp – 200 mp arie desfasurata
- peste 200 mp arie desfasurata
b. Pentru avizele conditionate de realizarea unor masuri de protectie civila la
taxele stabilite la punctul 19.1 se adauga suma de:
- pentru persoane fizice
- pentru persoane juridice
Acord prealabil de amplasare si executie în zona drumurilor de interes judetean
- fara constatare pe teren
- cu constatare pe teren
- cu mijloace de transport asigurate de beneficiar
- cu mijloace de transport asigurate de administratorul drumului
Taxa este pentru o singura subtraversare, supratraversare, sector de drum judetean
Verificarea prealabila a documentatiilor în vederea eliberarii acordului prealabil de
amplasare si executie în zona drumurilor
Folosirea temporara sau permanenta a suprafetelor din zona drumurilor judetene
cu destinatie speciala: chioscuri, rulote, tonete, cabine, spatii de expunere, mese
pentru desfacerea produselor alimentare si nealimentare
Nota: Suprafata minima pentru care se percepe taxa va fi suprafata obiectivului
amplasat plus 1 mp de jur împrejur, la care se adauga suprafata stationarii
autovehiculelor în afara partii carosabile

2
185.000
277.000
558.000

371.000
558.000
1.111.000

185.000
741.000
657.000
1.209.000
1.209.000
1.209.000 +
cv cheltuieli de
deplasare
111.000
22.000
lei/mp/luna

0
11.
12.

13.
14.

15.
16.

2
1
33.000
Suprafete la statii distributie carburanti, hoteluri, moteluri, spatii de productie,
lei/mp/luna
depozite en-gross, etc. amplasate pe drumuri judetene
Asistenta tehnica si juridica la cererea consiliilor locale si aparatului propriu al
Acestora
558.000
- pentru fiecare caz în parte
741.000
Reprezentarea în instanta a consiliilor locale si a agentilor economici din subordinea
C J Olt
75.000
Eliberare extrase sau copii de orice acte din arhiva C J Olt în afara celor cu
lei/ex.
caracter
secret stabilite potrivit legii
75.000
Legalizare semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parti si confirmarea
lei/ex.
autenticitatii copiilor cu actele originale, în conditiile legii
Aprobarea casatoriei în cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile
de vârsta, rudenie fireasca sau adoptie
371.000
- pentru fiecare caz în parte
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